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Lista de Exercícios – Equilíbrio Iônico 

 

01 - (Unimontes MG)    
As equações da reação de neutralização do ácido clorídrico (HCl), do ácido sulfúrico 
(H2SO4) e do ácido cianídrico (HCN), Ka = 6,2 x 10–10, são dadas abaixo, juntamente com 
as entalpias de neutralização: 
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Relacionando-se o caráter ácido das substâncias apresentadas com os valores de entalpia de 
neutralização, é CORRETO afirmar que 

a) a neutralização do ácido fraco libera menos calor devido à sua baixa tendência à ionização. 
b) o sal produzido na neutralização de ácido forte contribui para o aumento do calor liberado. 
c) a quantidade de calor liberada na neutralização depende da base forte empregada na reação. 
d) a menor entalpia de neutralização do ácido cianídrico é devida à formação de água líquida. 

 
02 - (UFRN)    
O equilíbrio do CO2 em solução aquosa pode ser representado pelas seguintes etapas: 
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As etapas (1) e (3), mostradas na questão anterior, representam, respectivamente, 
processos de: 

a) condensação e dissociação 
b) dissolução e dissociação 
c) condensação e ionização 
d) dissolução e ionização 

 
03 - (FURG RS)    
O fenol, substância de caráter ácido, tem a fórmula estrutural abaixo: 

OH

 
 

 
Sobre o fenol, é correto afirmar que: 

a) sob a mesma pressão, o ponto de ebulição do fenol deve ser maior que o do benzeno. 
b) a solubilidade do fenol em solução de hidróxido de sódio é menor que em água, pois há 

formação do fenóxido de sódio. 
c) o benzeno apresenta uma maior solubilidade em água do que o fenol. 

d) uma solução 0,1 mol/L a 25°C tem pH 5,0 e seu Ka é 510 1,0  . 

e) o fenol, com um 9,0  pKa   é um ácido mais forte que o ácido acético, com 4,75  pKa  . 

 
04 - (UFTM MG)       

Observe a tabela que considera volumes iguais de quatro soluções aquosas de ácidos com 

mesma concentração em quantidade de matéria (molL–1) e valores aproximados da 
constante de equilíbrio (Ka). 
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Sobre essas soluções, pode-se afirmar que: 
a) o HClO (aq) é o mais ionizado. 
b) o HCN (aq) é o que apresenta maior acidez. 
c) o HNO2 (aq) é o mais ionizado. 
d) o H3C–COOH (aq) é o que apresenta maior acidez. 
e) o HCN (aq) é o mais ionizado. 

 
05 - (UFPA)       

O Sulfeto de hidrogênio, H2S, é um gás de odor desagradável, produzido pela 
decomposição anaeróbia de compostos orgânicos. Quando dissolvido em água, o H2S 
comporta-se como um diácido fraco. Escreva as equações químicas representativas das 
etapas de ionização do H2S na água, a expressão da constante de ionização (Ka), para cada 
uma dessas etapas e a relação de grandeza existente entre essas constantes de ionização. 
 
06 - (ITA SP)    
O grau de dissociação, α, do ácido acético em solução aquosa 0,10molL–1 é 100 vezes 
menor que o do ácido clorídrico também em solução aquosa 0,10molL–1 . Com base nestas 
informações, pode-se afirmar que o pH da solução aquosa do ácido acético 0,10molL–1 é 

 
a) zero.  
b) um.  
c) dois.  
d) três.  
e) quatro. 

 
07 - (UEPG PR)    
0,1 mol do ácido HBr é adicionado em água suficiente para formar 1,0 L de solução. Dada 
a constante de equilíbrio do ácido, Ka = 1 109, assinale o que for correto sobre esta 
solução de ácido. 

 
01. A concentração da solução de HBr é 0,1 mol/L. 
02. A concentração de íons OH– em solução é 1 10–14 mol/L. 
04. O HBr é um ácido forte. 
08. A concentração de íons H3O

+ em solução é 1,0 mol/L. 
16. O pH desta solução é 1. 

 
08 - (IFPE)    
Um laboratório recebeu um recipiente com uma substância desconhecida. Para identificar o 
composto em análise, foram realizados alguns testes para desvendar a sua estrutura 
química. A tabela abaixo mostra os testes realizados e seus resultados obtidos: 
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Com os resultados obtidos nos testes realizados, assinale a alternativa com o possível 
composto identificado. 

 
a) NaCl 
b) Pb(OH)2 
c) HNO3 
d) KOH 
e) NH4Cl 

 
09 - (UERJ)    
A ionização do ácido cianídrico é representada pela equação química abaixo:, 

 
HCN (aq)    H+ (aq) + CN– (aq) 

 
Um experimento sobre esse equilíbrio químico, realizado a temperatura constante, analisou 
quatro parâmetros, apresentados na tabela: 

 

 
 

Ao ser estabelecido o equilíbrio químico da ionização, foi adicionada certa quantidade de 
NaCN(s). 
Após a dissolução e dissociação completa desse composto, houve deslocamento do 
equilíbrio de ionização. 
O parâmetro que sofreu redução, após a adição do composto, é representado pelo seguinte 
símbolo: 

 

a)  
b) Ka 
c) pH 
d) [HCN] 

 
10 - (FCM MG)    
Um rio que passa por uma fábrica de papel que elimina carbonato de cálcio em suspensão 
na água e por uma estação de tratamento de esgoto que fornece grande quantidade de 
dióxido de carbono proveniente da respiração bacteriana e por despejos industriais tem o 
pH de suas águas elevado de menos 5 para, aproximadamente, 7, onde peixes e plantas têm 
boas condições de sobrevivência. O bicarbonato solúvel, resultante desse equilíbrio, 
neutraliza a acidez da água do rio restaurando a vida aquática. 

 
Essas informações podem ser representadas pelas seguintes equações em equilíbrio: 
 

CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l) 
  Ca2+(aq) + 2HCO3

–(aq) 

HCO3
–(aq) + H+(aq) 

  CO2(g) + H2O(l) 
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Analisando essas informações, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
a) Na ausência de CO2, o CaCO3 sólido seria retido na estação de tratamento e não iria para o 

rio. 
b) Nesse processo, ocorre ameaça aos recifes de corais, essencialmente formados de 

carbonato de cálcio. 
c) O aumento de CO2 na atmosfera, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, 

promoveria a destruição do CaCO3 dos calcários. 
d) O aumento de dióxido de carbono nos oceanos pode, se não ocorrer mudanças nas 

atividades humanas, aumentar o pH médio dos oceanos. 
 
11 - (UFRR)    
Considere os seguintes equilíbrios que ocorrem em solução aquosa, a 25 ºC, e analise as 
seguintes proposições: 

 
HCl   H+ + Cl–   (Ka = 1,0 10+7) 
H2SO4   H+ + HSO4

–  (Ka = 1,0 10+3) 
H2CO3   H+ + HCO3

–  (Ka = 4,3 10–7) 
 
I. O ácido clorídrico é o que apresenta maior ionização. 
II. O ácido carbônico é um ácido mais forte que o ácido sulfúrico. 
III. A ordem de acidez para essas substâncias é HCl > H2SO4 > H2CO3. 
IV. O ácido sulfúrico possui uma maior tendência em liberar íons H+ que o ácido clorídrico. 
 

Estão corretas: 
 
a) III 
b) I, III e IV 
c) I, II e IV 
d) I e II 
e) I e III 

 
12 - (ENEM)    

Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. 
Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são 
poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases 
podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada.  
Considere as informações das substâncias listadas no quadro. 

 

 
 

Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os 
gases poluentes é o(a) 

 
a) fenol. 
b) piridina. 
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c) metilamina. 
d) hidrogenofosfato de potássio. 
e) hidrogenosulfato de potássio. 

 
13 - (UNICAMP SP)    
A natureza fornece não apenas os insumos como também os subsídios necessários para 
transformá-los, de acordo com as necessidades do homem. Um exemplo disso é o couro de 
alguns peixes, utilizado para a fabricação de calçados e bolsas, que pode ser tingido com 
corantes naturais, como o extraído do crajiru, uma planta arbustiva que contém o pigmento 
natural mostrado nos equilíbrios apresentados a seguir. Esse pigmento tem a característica 
de mudar de cor de acordo com o pH. Em pH baixo, ele tem a coloração vermelha intensa, 
que passa a violeta à medida que o pH aumenta. 
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a) Complete o desenho abaixo, preenchendo os retângulos vazios com os símbolos H+ ou 

OH–, de modo a contemplar os aspectos de equilíbrio ácido-base em meio aquoso, de 
acordo com as informações químicas contidas na figura acima. 

 
b) Dentre as espécies I, II e III, identifique aquela(s) presente(s) no pigmento com coloração 

violeta e justifique sua escolha em termos de equilíbrio químico. 
 
14 - (FGV SP)    
Estudos ambientais revelaram que o ferro é um dos metais presentes em maior quantidade 
na atmosfera, apresentando-se na forma do íon de ferro 3+ hidratado, [Fe(H2O)6]

3+. O íon 
de ferro na atmosfera se hidrolisa de acordo com a equação 

 
[Fe(H2O)6]

3+     [Fe(H2O)5OH]2+ + H+ 
(Química Nova, vol. 25, n.º 2, 2002. Adaptado) 
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Um experimento em laboratório envolvendo a hidrólise de íons de ferro em condições 
atmosféricas foi realizado em um reator de capacidade de 1,0 L. Foi adicionado 
inicialmente 1,0 mol de [Fe(H2O6) ]3+ e, após a reação atingir o equilíbrio, havia sido 
formado 0,05 mol de íons H+. A constante de equilíbrio dessa reação nas condições do 
experimento tem valor aproximado igual a 

 
a) 2,5 10–1. 
b) 2,5 10–3. 
c) 2,5 10–4. 
d) 5,0 10–2. 
e) 5,0 10–3. 

 
15 - (ACAFE SC)    
A amônia pode ser utilizada na síntese de fertilizantes, explosivos e produtos de limpeza. Já 
o hidróxido de sódio pode ser utilizado para desentupir encanamentos, na produção de 
sabões e detergentes e na extração de celulose nas indústrias de papel. Em 1L de uma 
solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração 0,15 mol/L foram adicionados 0,1 
mol de amônia. 
Dados: Considere que o volume da solução permaneça constante; constante Kb = 1,8  10–

5. 
 

Assinale a alternativa que contém concentração aproximada dos íons amônio. 
 
a) 1,8 10–5 mol/L 
b) 1,2 10–5 mol/L 
c) 1,5 10–5 mol/L 
d) 1,8 10–6 mol/L 

 
16 - (UFU MG)    

Existem três locais do sistema digestório em que acontecem os processos de digestão, e 
em cada um deles o pH é diferente e ocorre a ação de um suco digestivo, conforme a tabela 
a seguir. 

 

ancreáticoico/suco pSuco entér8,2 a 7,8delgado Intestino

gástrico Suco2,0 u  Estômago

Saliva7,5 a 6,4Boca



DIGESTIVO SUCOpHDIGESTÃO DA LOCAL

 

Fonte: http://www.colegioweb.com.br 
 

A digestão de alimentos e a absorção de medicamentos estão relacionadas, também, ao 
pH. Desse modo,  

 
a) o suco gástrico estomacal, de concentração ácida e pH iguais a 2 mol/L, auxilia na 

absorção dos alimentos no estômago.  
b) a saliva que possui acidez acentuada auxilia o processo mecânico da digestão que ocorre na 

boca.  
c) o meio básico do suco entérico no intestino favorece a absorção do analgésico ácido acetil 

salicílico.  
d) o pH do suco pancreático de característica neutra colabora para a digestão e para a 

absorção dos nutrientes alimentares.  
 
17 - (UEFS BA)    
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I. H2S(aq) + H2O(l)  HS–(aq) + H3O
+(aq)     Ka = 1,3 10–7 

II. HS–(aq) + H2O(l)  S2–(aq) + H3O
+(aq)     Ka = 7,1 10–15 

 
A constante de equilíbrio, Kc, expressa as diferentes tendências para as reações reversíveis 
e, no caso de diácidos fracos, a exemplo do ácido sulfídrico, pode-se determinar uma 
constante de ionização, Ka, para cada etapa de ionização, como mostra as equações 
químicas I e II. 
Considerando-se as informações e os conhecimentos sobre equilíbrio químico, é correto 
afirmar: 

 
a) O íon S2–(aq) é o ácido conjugado da base HS–(aq), em II. 
b) O valor do pH no sistema representado em I é maior do que o do pH no sistema II. 
c) A quantidade de íons HS–(aq) presentes em 1,0L de solução 1,0molL–1de H2S(aq) é de 6,0

1023íons. 
d) A adição de íons H3O

+(aq), ao sistema representado em I, desloca o equilíbrio no sentido 
de formação de H2S(aq). 

e) O valor da constante de ionização do ácido representado em II é calculado pela relação 

]OH][S[

]HS[
ka

3
2 



 . 

 
18 - (UNITAU SP)    
A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção de drogas são processos que 
envolvem a passagem da droga através de membranas. Os salicilatos são ácidos fracos e as 
formas não ionizadas são totalmente solúveis em lipídeos, atravessando rapidamente as 
membranas biológicas. A velocidade de absorção de salicilatos no trato gastrointestinal 
depende de vários fatores. 
Considerando-se apenas o valor do Ka = 10–3 de um dado salicilato, bem como o pH 1,5 
do suco gástrico e o pH 6,0 do fluído intestinal, afirma-se que 

 
a) o salicilato é absorvido apenas no intestino. 
b) o salicilato é absorvido apenas no estômago. 
c) o salicilato é absorvido no estômago e no intestino, e a velocidade de absorção é maior no 

estômago. 
d) o salicilato é absorvido no estômago e no intestino, e a velocidade de absorção é maior no 

intestino. 
e) a velocidade de absorção do salicilato é baixa tanto no estômago como no intestino, pois 

em ambos os casos prevalece a forma ionizada. 
 
19 - (UNESP SP)  
Para a produção de energia, os mamíferos oxidam compostos de carbono nos tecidos, 
produzindo dióxido de carbono gasoso, CO2 (g), como principal subproduto. O principal 
meio de remoção do CO2 (g) gerado nos tecidos envolve sua dissolução em água, seguida 
da reação do gás dissolvido com a água, sob a ação de um catalisador biológico, a enzima 
anidrase carbônica, como representado a seguir. 

 

CO2 (g)    CO2 (aq) + calor  (etapa 1) 

CO2 (aq) + H2O(l)    HCO 
3  (aq) + H+ (aq)   (etapa 2) 

 
A respeito desse processo, é correto afirmar que 
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a) a reação de formação de HCO 
3  (aq) na etapa 2 só ocorre na presença do catalisador 

biológico. 
b) a concentração de CO2 (aq) não influi na acidez do meio. 
c) a concentração de H+ (aq) aumenta com a elevação da temperatura. 
d) a concentração de H+ (aq) não varia com a elevação da temperatura. 
e) o aumento da concentração de CO2 (aq) aumenta a acidez do meio. 

 
20 - (FPS PE)  
Alguns analgésicos apresentam em sua composição aspirina (ácido acetilsalicílico) e 
acetaminofeno (paracetamol), cujas estruturas e pKa estão apresentadas a seguir. 

 

OH

O

O

O

Aspirina
pKa = 3,5

 
 

HO

N

O

H

Acetaminofeno

pKa = 9,9

 

 

 
 

A partir da estrutura desses compostos e das informações de pKa assinale a alternativa 
correta.  
 

a) O acetaminofeno é um ácido mais forte que a aspirina, por apresentar valor de pKa maior.  
b) A aspirina e o acetaminofeno podem ser separados utilizando soluções aquosas básicas 

com diferentes valores de pH.  
c) O acetaminofeno é uma base devido à presença do grupo amida e, portanto, deve gerar 

uma solução básica em solução aquosa.  
d) A aspirina pode ser sintetizada através da reação do ácido 4-hidroxibenzóico e anidrido 

acético.  
e) A solubilidade da aspirina irá diminuir se for tratada com uma solução diluída de base. 

 
21 - (PUC GO)    

Pois fora certamente num acesso de empirismo absoluto e radical que, no meio do 
caminho entre o estacionamento e a escola, ele parara num trailer e comprara um ovo. 

Algo, no entanto, se podia dizer tanto a seu favor como contra: ele não parara ali para 
comprar o ovo e sim para beber uma coca-cola. E foi só quando viu o homem do trailer 
preparar para alguém um sanduíche que levava, entre outras coisas, um ovo frito, que 
sentiu o impulso de comprar um ovo fresco. Embora sua cabeça não estivesse batendo 
bem (ou talvez por isso mesmo), ele intuía que talvez se encontrasse aí o elo perdido, a 
chave que lhe permitiria penetrar as trevas, à procura do qual se atormentara enquanto 
dirigia como um zumbi de casa até à escola. E não era um ovo, literalmente, um embrião? 
E não era disso que precisava: um embrião que fizesse germinar a aula e o curso? 

A negociação, porém, fora algo penosa. O homem do trailer lhe dissera que os ovos não 
estavam à venda separadamente dos sanduíches. E ele, por sua vez, fizera ver ao sujeito que 
estava disposto a pagar pelo ovo o preço de um sanduíche. Ao que o homem retrucara que, 
vendendo um ovo isoladamente, acabaria desfalcando outro sanduíche, prejudicando outro 
freguês. Ao que ele contra-argumentara que não tinha problema, compraria um sanduíche, 
só que ao invés de ter um ovo dentro, queria o ovo fora, o que acabou prevalecendo, sob 
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os olhares desconfiados de outros fregueses, a maioria de estudantes, gente convencional e 
ciosa de seus hamburguers e similares. Além disso, a vizinhança da Pinel deixava as pessoas 
sempre de sobreaviso, ao menor sinal de um comportamento mais inusitado. 

Com a sacola no ombro, ele foi se afastando como o sanduíche numa das mãos e o ovo 
na outra, e esperou até encontrar-se a uma distância razoável do trailer para oferecer, 
despistadamente, o seu cheeseburger a um dos inúmeros gatos esquálidos que 
frequentavam o campus. E, mesmo na situação aflitiva em que se encontrava, não pôde 
deixar de pensar que o acaso, do qual acabara de ser instrumento, governava o destino dos 
seres, como aquele gato, que, de repente, via cair diante de sua boca uma refeição 
requintada. Tal pensamento fez-lhe bem, mas logo o peso da realidade recaiu sobre ele, a 
realidade da aula que tinha de dar, regida pelas mesmas leis: as do acaso. 

[...] 
(SANT’ANNA, Sérgio. Breve história do espírito. São Paulo,  

Companhia das Letras, 1991. p. 63-64. Adaptada.) 
 

Considere o fragmento extraído do texto: “Algo, no entanto, se podia dizer tanto a seu 
favor como contra: ele não parara ali para comprar o ovo e sim para beber uma coca-cola.” 
Agora, considere os dados a seguir: 

O valor do pH dos refrigerantes encontra-se geralmente em torno de 3. H3PO4 é um 
acidulante utilizado em refrigerantes do tipo cola. Além de regular a doçura, esse acidulante 
permite realçar o sabor e inibir a proliferação de microrganismos. Os valores de pKa para o 
ácido fosfórico são: 

pKa1 = 2,15; 
pKa2 = 7,20; 
pKa3 = 12,36. 

 
Assinale a única alternativa correta com relação ao exposto acima: 

 
a) Para o cálculo do valor de pKa1, a base conjugada considerada é H2PO4

–. 
b) O ácido fosfórico é um dos responsáveis pela elevada [OH–] dos refrigerantes. 
c) PO4

3– é uma base de Lewis e é uma base de Lowry-Bronsted; portanto, é exemplo de uma 
espécie anfiprótica. 

d) Levando-se em conta a fórmula do ácido fosfórico apresentada acima, pode-se dizer que as 
fórmulas dos ácidos metafosfórico e pirofosfórico são, respectivamente, H2PO3 e H4P2O7. 
 
22 - (PUC RJ)    
CO2(g), dissolvido em água, H2CO3 no meio aquoso, e HCO3

–, no meio aquoso, 
encontram-se em equilíbrio de acordo com as representações abaixo: 

 

I. CO2 (aq) + H2O (l)     H2CO3 (aq) 

II. H2CO3 (aq) + H2O (l)     HCO3
– (aq) + H3O

+ (aq) 

III. HCO3
– (aq) + H2O (l)     CO3

2– (aq) + H3O
+ (aq) 

 
Sobre esse comportamento é correto afirmar que: 

 
a) H2CO3 é base de Arrhenius na equação II. 
b) A expressão da constante de equilíbrio de ionização do H2CO3 (equação II) é K = ([H3O

+]2 
x [CO3

2–]) / [H2CO3]. 
c) Em ambos os equilíbrios em que participa (II e III), o HCO3

– é base de Bronsted-Lowry. 
d) O pH do meio onde o CO2 foi dissolvido é menor do que 7. 
e) Os equilíbrios são heterogêneos. 
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23 - (UEFS BA)    

 
Tabela: Constantes de ionização de alguns ácidos em soluções aquosas de mesma 

concentração molar. 
 

Os ácidos são substâncias químicas que se ionizam e liberam íons H+ em solução aquosa. A 
constante de ionização de um ácido, Ka, expressa a tendência do equilíbrio químico para a 
reação reversível de ionização de ácidos em solução aquosa. 

 
Considerando-se as propriedades dos ácidos e a análise das informações da tabela, é 
correto concluir: 

 
a) A reação de ionização do ácido fluorídrico produz mais íons em solução do que a do ácido 

nitroso. 
b) A solução de HCN(aq) conduz corrente elétrica com mais eficiência do que a solução de 

HF(aq) de mesma concentração. 
c) A substância química com maior tendência de liberar íons H+ em solução aquosa, dentre as 

apresentadas na tabela, é o HNO2. 
d) O ácido fluorídrico é classificado como um hidrácido forte porque, em solução aquosa, a 

concentração de íons H3O
+ é maior do que a de moléculas de HF. 

e) O HNO2 é representado pela fórmula estrutural 

H N

O

O
  

 
e o HCN por H – C = N. 
 
24 - (ITA SP)    
São feitas as seguintes comparações de valores de pKa de compostos orgânicos:  

 
I. pKa (CH3COOH) > pKa (ClCH2COOH)  
II. pKa (F3CCOOH) > pKa (Cl3CCOOH)  
III. pKa (CH3CH2CHClCOOH) > pKa (CH3CHClCH2COOH)  
 

Das comparações acima, está(ão) CORRETA(S) apenas  
 
a) I.  
b) I, II e III.  
c) I e III.  
d) II.  
e) II e III. 

 
25 - (UEFS BA)    
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Os ácidos orgânicos são, na grande maioria, fracos. Entretanto, existem exceções, como a 
do ácido tricloro-acético que é um ácido forte, utilizado em solução aquosa a 50%(v/v) por 
dentistas para cauterizar ferimentos na gengiva. Como é um ácido forte, destrói o tecido 
lesado e estimula o crescimento de uma nova porção sadia da gengiva. É também 
empregado por dermatologistas para extrair pequenos focos potenciais de câncer de pele e 
de manchas escuras decorrentes de idade avançada. 

 
Considerando-se essas informações sobre as aplicações do ácido tricloro-acético, é correto 
afirmar: 

 
a) O ácido acético é dez vezes mais fraco que o ácido tricloroacético. 
b) A destruição do tecido lesado da gengiva é atribuída à ação de íons Cl–(aq) presentes na 

solução de ácido tricloro-acético. 
c) A solução aquosa a 50% de ácido tricloro-acético possui concentração hidrogeniônica e pH 

menores que da solução a 80% desse ácido, nas mesmas condições. 
d) A constante de hidrólise do ânion tricloro-acetato, CCl3COO–(aq) é maior do que a do 

ânion acetato, CH3COO–(aq), quando comparadas nas mesmas condições. 
e) A substituição de três átomos de hidrogênio do carbono alfa da cadeia carbônica do ácido 

acético por átomos de cloro torna o hidrogênio da carboxila do ácido tricloroacético mais 
facilmente ionizável. 
 
26 - (PUC RJ)    
Sobre os ácidos fracos em solução aquosa, avalie as duas situações abaixo e faça o que se 
pede. 

 
a) Uma quantidade igual a 0,10 mol de um ácido monoprótico fraco de fórmula geral HX é 

dissolvida em água formando 100,0 mL de solução. O valor de pH da solução é igual a 5,0 
medido a 25 ºC. Calcule o valor da constante de ionização do ácido, Ka, em água com dois 
algarismos significativos. 

b) O ácido sulfídrico, H2S, é um gás que pode ser solubilizado em água. Escreva as equações 
de dissociação desse ácido em água e as expressões para as duas constantes de ionização 
desse ácido. 
 
27 - (FUVEST SP)    
Muitos medicamentos analgésicos contêm, em sua formulação, o ácido acetilsalicílico, que é 
considerado um ácido fraco (constante de ionização do ácido acetilsalicílico = 3,2 10–4). A 
absorção desse medicamento no estômago do organismo humano ocorre com o ácido 
acetilsalicílico em sua forma não ionizada. 

 
a) Escreva a equação química que representa a ionização do ácido acetilsalicílico em meio 

aquoso, utilizando fórmulas estruturais. 
b) Escreva a expressão da constante de equilíbrio para a ionização do ácido acetilsalicílico. 

Para isto, utilize o símbolo AA para a forma não ionizada e o símbolo AA– para a forma 
ionizada. 
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c) Considere um comprimido de aspirina contendo 540 mg de ácido acetilsalicílico, 
totalmente dissolvido em água, sendo o volume da solução 1,5 L. Calcule a concentração, 
em mol/L, dos íons H+ nessa solução. Em seus cálculos, considere que a variação na 
concentração inicial do fármaco, devido à sua ionização, é desprezível. 

d) No pH do suco gástrico, a absorção do fármaco será eficiente? Justifique sua resposta. 
Note e adote: 
pH do suco gástrico: 1,2 a 3,0 
Massa molar do ácido acetilsalicílico: 180 g/mol 
Ácido acetilsalicílico: 

O

HO

O CH3

O

 

 

 
 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 28 
  
   
Num brejo, quando animais e vegetais morrem, acabam ficando dentro da lama (sem 
oxigênio) onde passam a sofrer decomposição (apodrecendo), transformação provocada 
por microorganismos e chamada de decomposição anaeróbica. Ela envolve muitas reações 
químicas, nas quais se formam, entre outros gases: CH4, H2S (cheiro de ovo podre) e CO2; 
desses gases apenas o metano e o gás sulfídrico são inflamáveis. Uma dessas reações é a 
fermentação da celulose, substância presente em grande quantidade nos vegetais e possível 
de ser representada de forma simplificada pela equação: 

242n5106 3nCO  3nCHOnH  )OH(C   

Processo semelhante acontece em biodigestores com restos de animais, de vegetais, sobras 
de comida e, até mesmo, fezes. A mistura gasosa resultante, nesse caso, é chamada de 
biogás. Algumas fazendas e cidades brasileiras já exploram esse recurso energético, cujo 
resíduo pode ser usado como adubo (fertilizante) 

TITO & CANTO. Química na abordagem do cotidiano. v.4,  
Química Orgânica, 3 ed. São Paulo: Moderna 2003. [adapt.] 

 
28 - (UFPEL RS)    
Analise as seguintes afirmativas a respeito das interações dos principais constituintes do 
biogás com a água. 

I. Ao dissolver o gás metano, a água reage com ele, formando monóxido de carbono e 
hidrogênio gasoso. 

II. A água dissolve maiores quantidades de CH4 e de CO2 do que de H2S porque os primeiros 
são compostos orgânicos apolares e o último, um composto inorgânico polar. 

III. Ao dissolver o gás carbônico, a água reage com ele, formando o equilíbrio representado 
pela equação: 


  )aq(3(aq)3)g(2)(2 HCOOH    COOH2   

IV. Ao dissolver o gás sulfídrico, a água reage com ele, formando o equilíbrio representado 
pela equação: 


  )aq()aq(3)g(2)(2 HSOH    SHOH   

Dessas afirmativas estão corretas apenas 
a) II e III. 



www.youtube.com/quifacil 
 

b) I e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV. 
f) I.R. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 29 
  
   

A fábrica de pele 
 
As seguintes etapas são utilizadas pela “fábrica de pele” alemã para produzir 100 discos de 
pele reconstituída a partir de uma amostra, num processo que dura 6 semanas. 

 
1a etapa: Com uma biópsia, extrai-se um pequeno pedaço de pele do voluntário. 

 
2a etapa: Um braço robótico corta a pele em pedacinhos. 

 
3a etapa: Com a ajuda de enzimas, uma máquina separa dois tipos de células: os 
queratinócitos, da superfície, e os fibroblastos, que compõem a parte interna da pele. 

  
4a etapa: Os dois tipos são cultivados em biorreatores e se replicam. As células produzem 
colágeno, proteína que ajuda a unir e fortalecer os tecidos. 

 
5a etapa: Os fibroblastos são despejados em frascos onde formam a derme. Nutrientes são 
adicionados para ajudar no processo. 

 
6a etapa: Por cima da derme são acrescentados os queratinócitos, que ajudam a formar a 
epiderme. 

  
7a etapa: Fica tudo numa incubadora a 37 ºC até a pele adquirir a forma final. O resultado 
tem as mesmas camadas que formam o tecido humano: derme, epiderme e subdivisões. 

(Adaptado: Revista Galileu, julho de 2011, p. 47) 
 
29 - (PUC Camp SP)    
A glicina é um dos aminoácidos formadores do colágeno, proteína presente na pele. 

 
Dados: 
Constantes de equilíbrio para os grupos ácido-base da glicina, à mesma temperatura: 

Ka  2,0  10 –2  

Kb  5,5  10–10 
 

Sua solubilização em água deve resultar em uma solução 
  

a) ácida, devido à hidrólise com o grupo amina. 
b) ácida, devido à formação do íon H+. 
c) ácida, devido à hidrólise do grupo C = O. 
d) alcalina, devido à formação do íon H+. 
e) alcalina, devido à formação do íon OH–. 
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GABARITO 
 

1) Gab: A 
 

2) Gab: D 
 
3) Gab: A 
 
4) Gab: C 
 

5) Gab:  Equações: H2S  +  H2O     H3O
+  +  HS-   etapa-I 

                             HS-  +  H2O     H3O
+  +  S2-   etapa-I 

Constantes:  KI
 = [H3O

+] . [HS-] / H2S ; KII
 = [H3O

+] . [S2-] / HS- . 
 

6) Gab: D 
 

7) Gab: 21 
 

8) Gab: E 
 

9) Gab: A 
 

10) Gab: D 
 

11) Gab: E 
 

12) Gab: D 
 

13) Gab:  
a) 

 
b) A coloração violeta aparece à medida que o pH aumenta, ou seja, quando se aumenta a 

concentração/quantidade de OH– e o pH se torna básico. No equilíbrio mostrado no 
enunciado, as espécies I e III são as que predominam quando se aumenta a concentração 
de OH– (aumento do pH do meio). 
 

14) Gab: B 
 

15) Gab: B 
 

16) Gab: C 
 

17) Gab: D 
 

18) Gab: C 
 

19) Gab: E 
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20) Gab: B 

 
21) Gab: A 

 
22) Gab: D 

 
23) Gab: C 

 
24) Gab: A 

 
25) Gab: E 

 
26) Gab:  
a) Ka = 1,0 x 10–9  

b) H2S  
   H+ + HS–      Ka1 = [H+][HS–] / [H2S] 

HS–  
   H+ + S2–        Ka2 = [H+][S2–] / [HS–] 

 
27) Gab:  
a) 

 
b) Constante de ionização (Ka): 

1

11

a
]AA[

]AA[]H[
K

 
  

c) [H+] = 8 10–4 mol/L 
d) A absorção do fármaco será eficiente, pois no estômago (onde o pH é ácido) o equilíbrio 

de ionização do ácido acetilsalicílico estará deslocado para a esquerda, onde predomina a 
forma não ionizada, que é a forma do medicamento absorvido pelo organismo. 
 

28) Gab: C 
 

29) Gab: B 
 

  


